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SILABUS 
 
Sekolah  : SMA Negeri 1 Jogonalan 
Mata Pelajaan : Fisika            Alokasi Waktu per Semester: 60 jam pelajaran 
Kelas/Semester : X/1 
Standar Kompetensi: 1.Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 

PENILAIAN 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

1.1  Mengukur 
besaran 
fisika 
(massa, 
panjang, 
dan waktu)  

 

 

 

1.2 Menganalisis 
besaran  -  
besaran 
fisika serta  
satuannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran dan 
Satuan 

• Satuan dan 
Pengukuran 

 
 
 

 
 
 

• Satuan Sistem 
Internasional 

 

• Besaran Fisika 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dimensi 
 
 
 
 

• Mengukur besaran 
panjang, massa,  waktu 
dan ampere meter 
dengan beberapa jenis 
alat ukur: mistar 
milimeter, jangka 
sorong, mikrometer 
sekrup , neraca lengan, 
stopwatch dan ampere 
meter  secara 
berkelompok di sekolah 

• Menganalisis satuan 
sistem internasional   

• Membedakan besaran 
pokok dan besaran 
turunan beserta 
satuannya 

 

 

 

• Menganalisis dimensi 
suatu besaran  

 

• Menggunakan alat 
ukur besaran panjang, 
massa, dan waktu 
dengan beberapa jenis 
alat ukur 

• Mengukur besaran 
panjang, massa dan 
waktu dengan 
mempertimbangkan 
ketelitian dan 
ketepatan 

• Mendefinisikan satuan 
standar besaran pokok 

• Membandingkan 
besaran pokok dan 
besaran turunan serta 
dapat memberikan 
contohnya dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

• Menentukan dimensi 
suatu besaran pokok 

• Menerapkan analisis 
dimensional  dalam 
pemecahan masalah 

 
Tes unjuk 

kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes tertulis 

Uji petik 
kerja produk 

 

 

 

 

 

Tes PG 

 

 

 

 

 

Tes Uraian 

 

Isilah tabel berikut 
dengan mengamati 
skala pada beberapa 
alat-alat ukur 
panjang. Tentukan nst 
serta 
ketidakpastiannya. 

 

 
Pasangan besaran dan 
satuan yang 
berdasarkan satuan 
Sistem Internasional 
adalah .... 
a. waktu, menit 
b. panjang, inci 
c. massa, kilogram 
d. suhu, celcius 
e. jumlah zat, candela 

 

Tentukan dimensi dari 
Daya, Tekanan dan 
Usaha ! 

10 jpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 

 
www.tutorvista
.com 
 
Alat Praktikum 
: 

Mistar, Jangka 
sorong, mikro-
meter sekrup, 
neraca lengan, 
neraca pegas 
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PENILAIAN 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

 

 

 

 

1.3. Menganalisis 
data hasil 
percobaan 

 

 

 

 

 
 
 
1.4 Menyusun 

laporan hasil 
percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Notasi Ilmiah 
 
 
 
 

• Ketidakpastian 
pada Hasil 
Percobaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pengolahan Data 
 
 
 
 
 
 
 

• Menganalisis penulisan 
notasi ilmiah 

 

 

• Menuliskan hasil 
pengukuran dengan 
tepat sesuai dengan 
ketelitian alat ukur 

• Mendefinisikan angka 
penting dan 
menerapkannya 

• Melakukan percobaan 
untuk mengetahui 
sumber ketidakpastian 

 

• Menganalisis data 
percobaan   

 

 

 

 

 

• Menerapkan penulisan 
notasi ilmiah pada 
bilangan yang besar 
maupun kecil 

 

• Membandingkan hasil 
pengukuran  panjang, 
massa dan waktu   
dengan pengukuran 
kelompok yang lain 

• Menerapkan penulisan 
angka penting yang 
benar 

• Mengidentifikasi 
sumber ketidakpastian 
dalam percobaan 

• Mengolah data hasil 
pengukuran dan 
menyajikannya dalam 
bentuk grafik dan 
mampu menarik 
kesimpulan tentang 
besaran fisis yang 
diukur berdasarkan 
hasil  serta dapat  
menentukan garis 
lurus dengan metode 
kuadrat terkecil 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Unjuk 
kerja 

Soal Uraian 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji petik 
kerja produk 

 

Tulis dalam bentuk 
notasi ilmian angka – 
angka berikut : 
20009,009 ; 
0,000010089 

Apa yang harus 
dilakukan agar 
pengukuran memiliki 
kesalahan sekecil 
mungkin. 

 

 

 

 

 

Kegiatan 2.1. Hal 29 

Kegiatan 2.2. Hal 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 

 
www.tutorvista
.com 

 

 

 

Tugas 
Terstruktur 
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PENILAIAN 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

1.5 Melakukan 
penjumlahan 
vektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Melakukan 
perkalian 
vektor 

 

 

 

• Vektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vektor Satuan 

• Menggambar vektor, 
resultan vektor, 
komponen vektor serta 
menghitung besar dan 
arah resultan vektor 
dalam diskusi kelas 

• Menerapkan operasi 
vektor dalam 
pemecahan masalah 
secara individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menggambarkan vektor 
hasil perkalian skalar 
dan perkalian vektor 

• Menerapkan operasi 
perkalian vektor pada 
vektor satuan 

• Menggambar vector, 
menulis symbol 
besaran vector dan 
menentukan arah 
vector 

• Menjumlah dan 
mengurangi dua 
vector atau lebih 

• Menentukan besar dan 
arah resultan vector 

• Menguraikan metode 
komponen vector 

• Menerapkan metode 
komponen-komponen 
vector 

 

 

 

 

• Mengalikan vektor dan 
menganalisis vektor 
satuan 

 
Tes tertulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes tertulis 
 
 
 
 
 

 

 
Tes PG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes Uraian 

 
Besar vektor A = 3 
satuan dan besar 
vektor B = 4 satuan. 
Bila besar vektor 
resultan (A+B) = 5 
satuan, maka sudut 
antara vektor A  dan 
vektor B adalah ....       
a. 300  d. 730       
b. 450  e. 900       
c. 600                  

 
Tentukan resultan 
dari gaya berikut: 50 
N dengan membentuk 
sudut 300 terhadap 
sumbu +X, gaya 80 N 
dengan membentuk 
sudut 1350 terhadap 
sumbu +X, dan 30 N 
dengan membentuk 
sudut 2400  terhadap 
sumbu +X. 
 
Vektor A = 2i + 3j – 4k 
dan B = - 2i – j + 2k, 
tentukan A . B, A x B 
dan tentukan sudut 
antara A dan B. 

10 jpl Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 

 
www.tutorvista
.com 
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Standar Kompetensi: 2. Menerapkan konsep dan prinsip dasar kinematika dan dinamika benda titik 
 

PENILAIAN Kompetensi Dasar  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Indikator  

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

SUMBER 
BELAJAR 

2.1. Menganalisis 
besaran fisika 
pada peristiwa 
gerak dengan 
kecepatan dan 
percepatan 
tetap 

 

Gerak 

Kedudukan, jarak 
dan perpindahan 
 
Kelajuan rata-
rata, kecepatan 
rata-rata dan 
kecepatan sesaat 

 

 

− Menganalisis kedudukan, 
jarak dan perpindahan 

 

− Menganalisis kelajuan 
rata-rata dan kecepatan 
rata-rata dalam 
pemecahan masalah 
dalam diskusi kelas 

 

 

• Mendefinisikan 
pengertian kedudukan, 
jarak dan perpindahan  

• Membedakan kelajuan 
rata-rata dan 
kecepatan rata-rata 

• Mendefinisikan 
pengertian kecepatan 
sesaat 

• Membedakan 
percepatan rata-rata 
dan percepatan sesaat 

 
Tes 

tertulis 
 
 

Tes 
tertulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penugasan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tes Uraian 

 
 

 
Tes uraian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TMTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tentukan letak lapangan 
basket SMA N 1 
Jogonalan ! 
 
Jarak rumah Toni dengan 
sekolahnya adalah 12 
Km. Dalam perjalanan ke 
sekolah Toni 
menghampiri Tina yang 
rumahnya berjarak 5 Km 
dari rumah Toni dan 15 
km dari sekolahnya. 
Ternyata waktu 
perjalanan total Toni 
adalah 30 menit. 
Tentukan kelajuan dan 
kecepatan rata – rata 
Toni ! 
 
Tugas Mandiri  
Carilah data pelari yang 
menjuarai Sea Games, 
Asian Games dan 
Olimpiade untuk 
katagori pelari 100 m, 
200 m, 5000 m dan 
Maraton. Hitung 
Kecepatan rata – rata 
para pelari tersebut saat 
menjuarai kejuaraan 
tersebut! Siapa yang 
mempunyai kecepatan 
tertinggi di dunia ? 

12 jpl 
Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
4. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

5. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

6. Perpustakaa
n, internet. 

 
www.tutorvista.
com 
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PENILAIAN Kompetensi Dasar  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Indikator  

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

SUMBER 
BELAJAR 

2.2 Menerapkan 
persamaan 
gerak lurus 
dengan 
kecapatan 
dan 
percepatan 
tetap 

 

• Gerak lurus 
beraturan 

 

• Gerak lurus 
berubah 
beraturan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gerak vertikal 
 

 

• Melakukan percobaan 
untuk melukis kurva 
kecepatan terhadap 
waktu ketika berjalan 

• Melakukan percobaan 
untuk melukis kurva 
kecepatan terhadap 
waktu kereta dinamika 
yang sedang bergerak 
dengan percepatan 
tetap 

• Mengamati demonstrasi 
gerak untuk 
membedakan gerak 
lurus dengan kecepatan 
konstan dan gerak lurus 
dengan percepatan 
konstan dalam diskusi 
kelas 

• Menganalisis besaran-
besaran dalam glbb dan 
gerak jatuh bebas dalam 
diskusi kelas 

• Menerapkan 
penggunaan pewaktu 
ketik 

 

• Menganalisis besaran-
besaran fisika pada 
gerak dengan 
percepatan konstan  

 

• Menganalisis grafik 
gerak lurus dengan 
kecepatan konstan dan 
gerak lurus dengan 
percepatan konstan 

• Menerapkan besaran-
besaran fisika dalam  
GLB dan GLBB dalam 
bentuk persamaan dan 
menggunakannya 
dalam pemecahan 
masalah 

 

Tes 
Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Unjuk 
Kerja 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 
Identifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstrutur 

Sebuah mobil mula-mula 
memiliki kecepatan 72 
km/jam. Kemudian, 
mesin mobil dimatikan 
sehingga mobil berhenti 
dalam waktu 40 menit. 
Perlambatan mobil 
tersebut adalah .... 
a. 1,0 m/s2          d. 0,05 
m/s2      b. 0,50 m/s2       
e. 0,01m/s2      c. 0,25 
m/s2 

 
 
Manakah dari 
pernyataan berikut yang 
berkaitan dengan GLB? 

• luas daerah di 
bawah kurva v – t 
sama dengan posisi 
benda. 

• luas daerah di 
bawah kurva v – t 
sama dengan 
perpindahan benda 

 

Kegiatan 3.1. Halaman 83 

Kegiatan 3.2. Halaman 84 
 

 Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
7. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

8. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

9. Perpustakaa
n, internet. 

 
www.tutorvista.
com 

Alat : 

Pewaktu ketik, 
pita ketik , 
papan luncur, 
kereta dinamik  
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PENILAIAN Kompetensi Dasar  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Indikator  

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

SUMBER 
BELAJAR 

2.3  Menganalisis 
besaran fisika 
pada gerak 
melingkar 
dengan laju 
konstan 

 

Gerak melingkar  

• Gerak 
melingkar 
beraturan ( 
GMB) 

 

 

 

 

 

  

• Merumuskan gerak 
melingkar beraturan 
secara kuantitatif  

• Menemukan besaran 
frekuensi, periode, 
sudut tempuh, 
kecepatan linier, 
kecepatan sudut,  dan 
percepatan sentripetal 
pada gerak melingkar  

 

• Menjelaskan 
pengertian kecepatan 
dalam gerak melingkar 
beraturan 

• Merumuskan 
percepatan dalam 
gerak melingkar 
beraturan 

• Merumuskan kecepatan 
sudut dalam gerak 
melingkar beraturan 

Tes PG 

 

 

 

 

 
 

TMTS 

 

12 jpl 

Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaa
n, internet. 

 
www.tutorvista.
com 

 

2.4  Menerapkan 
persamaan 
gerak 
melingkar 
dengan 
kecepatan dan 
percepatan 
tetap 

 

• Gerak 
melingkar 
berubah 
beraturan 
(GMBB) 

• Gaya 
sentripetal 

 

 

• Merumuskan  gerak 
melingkar berubah 
beraturan 

 

• Merumuskan  gaya 
sentripetal 

 

• Mengidentifikasi 
besaran pada gerak 
melingkar berubah 
beraturan 

• Menjelaskan dan 
merumuskan gaya 
sentripetal 

Tes 
Tertulis 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

Sebuah benda berhenti 
setelah melakukan 10 
putaran. Apabila 
kecepatan sudutnya 
mula-mula 20 rpm, maka 
waktu yang dibutuhkan 
benda sampai berhenti 
adalah .... 
a. 60 dtk      d. 10 dtk    
b. 30 dtk     e. 1 dtk     
c. 15 dtk 

 
 
Tugas Mandiri Tidak 
Terstruktur 
Coba Hitung : Berapa kali 
roda kendaraan anda 
berputar saat menempuh 
perjalanan dari rumah  
sampai sekolah anda! 
(data yang perlu 
dikumpulkan : Jarak, 
waktu tempuh, kecepatan 
rata – rata dan jari – jari 
roda kendaraan anda) 

 Alat: alat 
sentripetal, 
stop watch, 
neraca, media 
presentasi 

 

 



 7 

PENILAIAN Kompetensi Dasar  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Indikator  

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

SUMBER 
BELAJAR 

 • Hubungan 
roda-roda 
(materi 
pengayaan) 

 

• Menganalisis gerak yang 
menggunakan hubungan 
roda-roda 

 

• Menganalisis gerak 
melingkar beraturan 
dalam pemecahan 
masalah melalui diskusi 
kelas 

• Menerapkan prinsip 
roda-roda yang saling 
berhubungan secara 
kualitatif 

• Menganalisis besaran 
yang berhubungan 
antara gerak linier dan 
gerak melingkar pada 
gerak menggelinding 
dengan laju konstan 

Tes 
Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Tes Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tugas Mandiri 

 
Sebuah bor gigi (jari-jari 
1 cm) dirancang agar 
mempunyai percepatan 
1.000 rad/s2. Agar 
sebuah titik pada 
permukaan sisi samping 
bor dapat menempuh 
putaran sejauh 12 m, 
tentukan waktu putaran 
yang dibutuhkan. Anggap 
posisi awal bor dalam 
keadaan diam.   

Buatlah kliping yang 
menarik mengenai 
penerapan konsep gerak 
melingkar dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Berilah keterangan atau 
komentarmu mengenai 
setiap gambar di dalam 
kliping tersebut. 
Kemudian kumpulkan ke 
guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 mgg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perpustakaan, 
Internet, Media 
massa. 
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PENILAIAN Kompetensi Dasar  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Indikator  

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

SUMBER 
BELAJAR 

2.5 Menerapkan 
Hukum 
Newton 
sebagai prinsip 
dasar 
dinamika 
untuk gerak 
lurus, gerak 
vertikal, dan 
gerak 
melingkar 
beraturan  

 

Dinamika 
partikel 

• Gaya dan 
interaksinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mendeskripsikan secara 
kuantitatif tentang 
interaksi antara dua 
benda atau antara 
benda dan 
lingkungannya 

• Melakukan percobaan 
hukum I dan II Newton   
secara berkelompok di 
kelas 

• Menganalisis massa dan 
berat 

• Melakukan percobaan 
hukum III Newton  

 

• Memberikan contoh 
penerapan hukum 
Newton dengan 
menggunakan berbagai 
media 

• Melakukan demonstrasi 
yang berhubungan 
dengan hukum I 
Newton 

• Merumuskan 
persamaan hukum I 
Newton, hukum II 
Newton dan hukum III 
Newton  

 

 

Tes 
Tertulis 

 

 

 

 
 

Tes Unjuk 
Kerja 

 

Tes PG 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstruktur 

 
Sebuah benda bermassa 
50 kg bergerak dengan 
kecepatan 5 m/s. 
Besarnya gaya dalam 
arah berlawanan yang 
harus diberikan agar 
benda berhenti setelah 
10 s adalah .... 

a. 100 N          d. 10 N    
b.  50 N           e.   5 N      
c.  25 N  

Kegiatan 4.1.Halaman 125 

Kegiatan 4.2.Halaman 134
  

 

16 jpl 

Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaa
n, internet. 

 
www.tutorvista.
com 

 

2.6 Menggambar 
sistem gaya 
pada suatu 
benda 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Diagram 
bebas benda 

 

• Gaya gesekan 

 

 

 

 

 

 

• Menggambar gaya berat 
dan  gaya normal,   
dalam diskusi 
pemecahan masalah 
dinamika gerak lurus 
tanpa gesekan 

• Melakukan percobaan 
gerak benda untuk 
membedakan gesekan 
statis dan kinetik 

 

 

• Menemukan hubungan 
antara massa dan 
berat 

• Melukiskan diagram 
gaya-gaya yang 
bekerja pada suatu 
benda 

• Membuktikan besarnya 
gaya aksi sama dengan 
gaya reaksi 

 

 

Tes 
Tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes Uraian 

 

 

 

 

 

Gaya horizontal sebesar 
400 N diperlukan untuk 
mendorong kereta 
sepanjang  bidang pada 
laju konstan. Berapakah 
gaya gesekan antara 
kereta dan bidang. 
 
 
 

 Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaa
n, internet. 

 
www.tutorvista.
com 



 9 

PENILAIAN Kompetensi Dasar  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Indikator  

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

SUMBER 
BELAJAR 

2.7 Mengidentifi- 
kasi 
penerapan 
hukum Newton 
dalam 
kehidupan 
sehari – hari 

 

• Penerapan 
hukum I, II 
dan III 
Newton 

• Gaya 
Sentripetal 

 

• Gerak dalam 
lingkaran 
vertikal 

 

• Menghitung percepatan 
benda dalam sistem  
yang terletak pada 
bidang miring, bidang 
datar, dan sistem katrol 
dalam diskusi kelas 

• Melakukan praktik gaya 
sentripetal  

• Menghitung tegangan 
tali dan gaya normal 
pada sistem benda 
bergerak dalam bidang 
lingkaran dalam diksusi 
pemecahan masalah 

• Menjelaskan 
pengertian gaya berat 
dan gaya gesekan 

• Mengidentifikasi 
penerapan prinsip 
hukum I, II dan III 
Newton   dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Menjelaskan konsep 
gaya sentripetal pada 
gerak melingkar 
beraturan 

• Menerapkan hukum 
Newton pada gerak 
vertikal 

Penugasan Tugas Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
terstruktur 

Buatlah kliping yang 
menarik mengenai 
penerapan hukum-hukum 
Newton dalam kehidupan 
sehari-hari. Berilah 
keterangan atau 
komentarmu mengenai 
setiap gambar di dalam 
kliping tersebut.  
Kemudian kumpulkan ke 
guru. 

 

Kegiatan 4.3.Halaman 153 

2 mgg 
 
Perpustakaan, 
Interner, media 
massa 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah :SMA N 1 Jogonalan 
Mata Pelajaan : Fisika             Alokasi Waktu per Semester: 60 jam pelajaran 
Kelas/Semester : X/2 
Standar Kompetensi: 3. Menerapkan prinsip kerja alat-alat optik   
 

PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

3.1 Menganalisis 
perilaku 
cahaya 

 

3.2 Menggambar – 
kan proses 
pemantulan 
dan pembiasan 
cahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahaya dan 
optika 
geometris 

• Sifat cahaya 

• Pemantulan 
dan 
pembiasan 
cahaya 

 

 

• Prinsip 
Huygens 

 

 

 

 

 

 

 

• Menemukan sifat-sifat 
cahaya sebagai 
gelombang 

• Merumuskan hukum 
pemantulan dan 
pembiasan 

• Mengamati demonstrasi 
tentang pemantulan dan 
pembiasan 

• Mengamati gambar 
sebuah gelombang 
bidang yang mendekati 
permukaan pantul untuk 
menentukan hukum 
pemantulan dan 
pembiasan Huygens 

 

 

 

 

• Mengidentifikasi sifat-
sifat cahaya 

• Menjelaskan 
perbedaan 
pemantulan dan 
pembiasan serta 
penerapan hukum 
pemantulan dan 
pembiasan dalam 
penyelesaian soal-soal 

• Menentukan sudut 
deviasi prisma 

• Menganalisis 
pemantulan total 

• Menganalisis 
penurunan hukum 
pemantulan dan 
pembiasan dengan 
prinsip huygens 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

Test Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

Test Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstruktur 

 

Cermin cekung mempu – 
nyai jari-jari 2f digunakan 
untuk memproyeksikan 
bayang-bayang lampu 
filamen pada dinding yang 
berjarak 15f. Tentukan : 

a. letak filamen 
b. ukuran perbesaran 

filamen 
c. sifat bayangan 
 
Sebuah prisma dengan 
sudut pembias β = 600 dan 
dibuat dari bahan gelas 
(n=1,6) terletak diudara. 
Sinar datang pada salah 
satu sisi prisma 
membentuk sudut 530. 
Hitung : 
a. sudut bias sinar yang 

keluar dari prisma 
b. sudut deviasi prisma 
 
Kegiatan 5.1. Halaman 18 
Kegiatan 5.2. Halaman 54 

 

8 jpl 

Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 

 
www.tutorvista
.com 

Alat : 

Cermin datar, 
cekung, 
cembung, lensa 
cekung dan 
lensa cembung, 
lilin, penggaris 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

3.3 Menganalisis 
sifat suatu zat 
optis 

Indeks bias 

 

� Mengamati gambar 
proses pembiasan 
cahaya 

� Merumuskan hubungan 
antara kecepatan 
perambatan cahaya 
pada dua medium yang 
berbeda  

� Menjelaskan 
perubahan arah 
perambatan cahaya 
pada dua zat optis 
yang berbeda 

� Menentukan hubungan 
antara kecepatan 
perambatan cahaya 
pada dua medium 
yanng berbeda 

 

Tes tertulis Tes PG Berkas cahaya datang dari 
medium A ke medium B 
dengan i = 300 dan 
dibiaskan dengan sudut r = 
450. Indeks bias relatif 
medium A thd medium B : 

a. ½             d. √2 

b. ½ √2         e. 2 

c. ½ √3 

  

3.4 Menganalisis 
proses 
pembentukan 
bayangan satu 
benda secara 
kualitatif dan 
kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Optika 
geometris 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menemukan sifat 
bayangan pada cermin 
dan lensa serta 
menentuikan posisi 
bayangan dengan 
metode grafis 

• Merumuskan persamaan 
untuk menentukan 
posisi, perbesaran dan 
tinggi bayangan pada 
cermin dan lensa 

 

 

 

 

• Menggambar 
pembentukan 
bayangan oleh cermin 
datar, cekung, 
cembung dan pada 
lensa 

• Menentukan sifat 
bayangan pada cermin 
dan lensa serta 
menentukan posisi 
bayangan dengan 
metode grafis 

• Menghitung posisi, 
perbesaran dan tinggi 
bayangan pada cermin 
dan lensa 

 

Tes tertulis Tugas 
terstruktur 

Pertanyaan Diskusi : 

Jika sebuah lensa 
konvergen dicelupkan ke 
dalam air, apakah panjang 
fokusnya bertambah atau 
berkurang jika 
dibandingkan dengan 
nilainya di udara ? 

1. Mengapa lensa 
memiliki 2 fokus, 
sedangkan cermin 
hanya satu? 

2. Dalam keadaan 
bagaimana lensa tipis 
mampu membentuk 
(a) bayangan maya, 
(b) bayangan nyata, 
(c) bayangan yang 
lebih kecil dari 
bendanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat :  

Lensa cekung 
dan cembung, 
lilin, penggaris 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

3.4 Menerapkan 
alat-alat optik 
dalam  
kehidupan 
sehari-hari 

 

Alat-alat optik 

• Mata 

 

• Lup 

 

 

 

 

 

• Mengidentifikasi fungsi 
bagian-bagian mata 
manusia dan cacat pada 
mata 

• Menganalisis kegunaan 
lup 

 

 

 

 

� Menjelas fungsi bagian 
mata manusia 

• Menjelaskan penyebab 
cacat mata pada 
manusia dan cara 
mengatasinya 

• Menjelaskan 
penggunaan lup untuk 
mata berakomodasi 
maksimum dan mata 
tidak berakomodasi 

• Menggambar jalannya 
sinar pada 
pembentukan 
bayangan alat optik 
lup 

Tes Tertulis Tes Uraian Seorang penderita rabun 
dekat dengan titik dekat 
100 cm ingin membaca 
pada jarak baca normal 
yaitu 25 cm. Berapakah 
jarak fokus dan kuat lensa 
yang diperlukan ? 

 
10 jpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. M. Achya 
Arifudin 
(Inter Plus) 

4. Perpustaka
an, 
internet. 

 
www.tutorvista
.com 

 
• Mikroskop 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengidentifikasi fungsi 
dan bagian alat optik 
pada mikroskop 

 

 

 

 

 

• Menjelaskan fungsi 
bagian mikroskop dan 
menggambar jalannya 
sinar pada 
pembentukan 
bayangan mikroskop 

• Menghitung 
perbesaran bayangan 
pada mikroskop 

 

Tes Tertulis Test PG Mikroskop majemuk 
mempunyai panjang fokus 
obyektif 0,8 cm dan 
okuler 4 cm. Jarak antara 
kedua lensa tersebut 20 
cm. Jika pengamat 
mengamati bayangan 
akhir pada jarak 25 cm 
dari matanya, jarak benda 
ke lensa obyektif dan 
perbesarannya : 

a. 0,42 cm dan 72 kali 
b.0,42 cm dan 143 kali 
c, 0,84 cm dan 72 kali 
d. 0,84 cm dan 143 kali 
e. 1,68 cm dan 143 kali 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

 • Teropong 
atau 
teleskop 

 

• Kamera 

 

• Mengidentifikasi jenis-
jenis teropong atau 
teleskop 

 

• Mengidentifikasi bagian-
bagian kamera 

 

• Menggambar jalannya 
sinar pada teropong 
dan menentukan 
panjang teropong 

• Menjelaskan fungsi 
bagian bagian kamera 

 

Penugasan Tugas Rumah 

Tugas 
Mandiri 
Tidak 
Terstruktur. 

 

Buatlah teropong 
sederhana dari bahan – 
bahan yang ada di sekitar 
anda ! 

 

 

2 mgg 

Bahan Tugas : 

Lensa 
cembung, pipa 
pralon 

 

 
Standar Kompetensi 4 : Menerapkan konsep kalor dan prinsip konservasi energi pada berbagai perubahan energi 
 

PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

4.1 Menganalisis 
dan Mengukur 
suhu suatu 
benda  

 

 

 

 

 

 

 

Suhu dan kalor 

• Suhu dan 
kesetimbang
an termal 

 

• Termometer 
dan skala 
suhu 

 

 

 

• Menganalisis suhu dan 
kesetimbangan termal 

 

 

• Menganalisis penentuan 
skala pada termometer 

 

 

• Menjelaskan sistem 
yang biasa digunakan 
untuk mengukur suhu 

• Menjelaskan tentang 
kesetimbangan termal 

• Menjelaskan 
penentuan skala pada 
termometer dan jenis-
jenis termometer 

 

Tes Tertulis 

 

Tes Uraian 

 

Siswa SMA mencoba 
membuat termometer. Jika 
dicelupkan ke dalam es 
yang sdng mencair, 
termometer menunjukkan 
angka 500X. Sedangkan jika 
dicelupkan ke dalam air 
yang sedang mendidih 
termometer menunjukkan 
angka 2000X. Sebuah benda 
diukur dengan termometer 
Celsius menunjukkan angka 
400C. Berapakah suhu 
benda ini jika diukur 
dengan termometer buatan 
anak SMA tersebut ? 

 

8 jpl 

 

 
Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

 

 

 

 

 

 

4.2  Menganalisis 
pengaruh kalor 
terhadap suatu 
zat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Pemuaian 

 

 

 

 

 

 

• mengkonversi skala 
celcius, reamur dan 
fahrenheit dalam skala 
kelvin 

 

 

 

• Menganalisis berbagai 
macam jenis pemuaian 

 

• Melakukan percobaan 
untuk menyelidiki 
perubahan volum air 

• Menghitung skala 
celcius, reamur, 
fahrenheit  

• Mengkonversi suhu 

• Mengkalibrasi suhu 
dalam bentuk 
penyelesaian soal 

• Membedakan besar 
pemuaian panjang, 
luas dan volum pada 
berbagai zat secara 
kuantitatif 

• Menjelaskan tentang 
anomali air 

• Menyelidiki faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
perubahan volum 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Unjuk 
Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstruktur 

 

 

 

 

 

 

Tes Uji 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Diskusi 

1. Jelaskan pengertian 
koefisien muai panjang 
menurut anda ? 

2. Jika raksa dan gelas 
mempunyai koefisien 
mulai volume yang 
sama, apakah 
termometer rasa dapat 
berfungsi dengan baik? 

3. Jika satuan perubahan 
suhu diubah dari 0C ke 
0F, apakah nilai � 
berubah ? Mengapa 
demikian ? 

 

Kegiatan 6.1. Halaman 73 

Kegiatan 6.2. Halaman 85 

 
 

www.tutorvista
.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat : 

termometer 
 
Bahan: lembar 
kerja, bahan 
presentasi 
 
Alat: ember, 
air panas, 
botol, balon 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

4.3 Menerapkan 
asas Black 
dalam 
pemecahan 
masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kuantitas 
kalor 

 

 

 

 

 

 

 

• Perubahan 
wujud 

 

• Menggunakan persamaan 
kalor Q= m.c.∆t  

• Menggunakan persamaan  
Q = C. ∆t 

• Menganalisis prinsip 
pertukaran kalor, asas 
Black dan kalor jenis zat 
dalam diskusi kelas 

• Menganalisis prinsip 
kerja kalorimeter 

 

• Menganalisis secara 
kuantitatif tentang 
perubahan wujud 

 

• Menghitung kalor jenis 
dan kapasitas kalor 

• Mendeskripsikan 
perbedaan kalor yang 
diserap dan kalor yang 
dilepas 

• Menerapkan asas Black 
dalam peristiwa 
pertukaran kalor 

• Menentukan jenis-
jenis kalorimeter dan 
bagian-bagiannya 

• Menjelaskan peristiwa 
perubahan wujud dan 
karakteristiknya 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Tes uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstruktur 

 

Sepotong logam bermassa 
150 g dipanaskan sampai 
5400C. Selanjutnya, logam 
itu dimasukkan ke dalam 
bejana aluminium yang 
massanya 200 g dan berisi 
air 400 g dengan suhu 100C. 
Setelah sistem mencapai 
kesetimbangan termal, 
maka suhu akhir sistem 
30,50C. Berapakah kalor 
jenis logam tersebut? 

 

Tugas Diskusi 

1. Bubur panas biasanya 
akan lebih terasa 
menyengat lidah 
daripada nasi panas. 
Mengapa demikian ? 

2. Sebuah artikel koran 
yang membahas cuaca 
menyatakan bahwa 
”suhu tubuh 
menggambarkan jumlah 
kalor yang 
dikandungnya” Benarkah 
pernyataan berikut ? 
Jelaskan ! 

3. Dapatkah kalor jenis 
dinyatakan dengan 
satuan m2 s2 K – 1 ? 
Jelaskan! 

8 jpl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 

 

www.tutorvista
.com 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber 
Belajar 

4.4 Menganalisis 
cara 
perpindahan 
kalor secara 
kualitatif dan 
kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Menerapkan 
persamaan2 
perpindahan 
kalor dalam 
persoalan sehari 
- hari 

 

• Perpindahan 
kalor 

 

 

• Mengamati demonstrasi 
perpindahan kalor cara 
konduksi,  konveksi, dan 
radiasi  

• Menganalisis konduksi, 
konveksi, dan radiasi 
kalor pemecahan 
masalah melalui diskusi 
kelas 

 

 

 

 

� Menggunakan persamaan 
– persamaan 
perpindahakan kalor 

• Membedakan 
peristiwa perpindahan 
kalor secara konduksi, 
konveksi dan radiasi 

• Menentukan faktor-
faktor yag 
mempengaruhi 
perpindahan kalor 
secara konduksi, 
konveksi dan radiasi 
dan memberikan 
contoh penerapan 
dalam kehidupan 
sehari-hari 

 

� Menerapakn 
persaaman konveksi, 
konduksi dan radiasi 
kalor dalam persoalan 
perpindahan kalor 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

Tes Uraian 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Mandiri 

 

 

 

 

 

 

TMTS 

Sebuah Plat berbentuk 
bujur sangkar tipis yang sisi 
– sisinya 10 cm dipanaskan 
diatas tungku sehingga 
suhunya mencapai 8000C. 
Jika emisivitas plat e = 
0,60, Berapakah laju 
energi radiasi yang 
dipancarkan ? 

 

Jika anda membakar 
sampah, asap bergerak ke 
atas. Anda yang berada di 
dekatnya akan merasa 
panas meskipun tidak 
menyentuh api maupun 
asap dari pembakaran 
tersebut. Jelaskan 
fenomena ini ! 

 

Buatlah kliping tentang 
Aplikasi Perpindahan Panas 
dalam Kehidupan sehari – 
hari! (minimal 10 artikel) 

8  jpl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 mgg 

Sumber:  

Buku fisika klas 
X SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustaka
an, 
internet. 

 

www.tutorvista
.com 
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Standar Kompetensi:  5. Menerapkan konsep kelistrikan dalam berbagai penyelesaian masalah dan berbagai produk teknologi 
 

PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber Belajar 

5.1 Menganalisis 
besaran -  
besaran listrik 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Menganalisis 
rangkaian 
listrik 
sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

Listrik Dinamis 

• Arus listrik 

• Hambatan 
listrik dan 
hukum ohm 

 

 

 

 

 

• Rangkaian 
listrik arus 
searah 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menganalisis arus listrik 

• Menganalisis hambatan 
listrik dan hukum ohm 

• Melakukan percobaan 
untuk mengetahui 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi besar 
hambatan suatu 
penghantar secara 
berkelompok 

• Memformulasikan dan 
menganalisis rangkaian 
hambatan yang disusun 
seri dan paralel 

 

 

 

 

 

 

 

• Menghitung arus 
listrik, hambatan dan 
beda potensial  

• Membuktikan bahwa 
R∞ l dan R ∞ 1/A 

• Menjelaskan bahwa 
hambatan tergantung 
pada suhu 

• Mengenal resistor  

• Menghitung hambatan 
pada bola lampu dan 
rekening listrik 

• Menghitung hambatan 
total yang disusun seri 
dan yang disusun 
paralel 

• Menghitung hambatan 
total disusun 
gabungan seri paralel 

• Menjelaskan 
kecerahan bola lampu 
apabila dirangkai  
secara seri atau 
paralel 

 

 

Tes Unjuk 
Kerja 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

Tes Uji Petik 
Kerja 
Produk 

 

Tes Uraian 

 

 

 

 
 

Tes PG 

 

Kegiatan 7.1. Halaman 
107 

 

 

Hambatan kawat 
tembaga pada suhu 200C 
adalah 1,05 Ω. Jika 
Koefisien suhu hambatan 

jenis tembaga � = 
0,00393/0C. Hitunglah 
hambatan kawat 
tembaga pada suhu 00C 
dan 1000 ! 

Ada dua hambatan R1 dan 
R2. Jika disusun seri 
besar hambatan 
penggantinya 100 Ω, 
tetapi jika disusun 
paralel, besar hambatan 
penggantinya 16 Ω. Besar 
hambatan R1 dan R2 
berturut – turut adalah : 

a. 60 Ω dan 40 Ω 
b. 70 Ω dan 30 Ω 
c. 80 Ω dan 20 Ω 
d. 90 Ω dan 10 Ω 
e. 25 Ω dan 75 Ω 
 

8 jam 
Sumber:  

Buku fisika klas X 
SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaan
, internet. 

 
www.tutorvista.c
om 

Alat : 

Voltmeter, 
amperemeter, 
multimeter, 
power suply, 
lampu 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber Belajar 

5.2 Memformulasik
an besaran-
besaran listrik 
rangkaian 
tertutup 
sederhana 
(satu loop) 

  

 

 
 
 
5.3 Menganalisis 

pemanfaatan 
listrik dalam 
kehidupan 
sehari – hari. 

• Hukum 
kirchhoff 

 

 

 

 

 

 

 

• Energi dan 
daya listrik 

 

• Memformulasi dan 
menganalisis hukum 
kirchhoff dalam diskusi 
kelas 

 

 

 

 

 

 

• Menganalisis tegangan 
yang tertera pada alat 
listrik dan mampu 
menghitung energi dan 
daya yang terpakai pada 
alat listrik 

• Memformulasi dan 
menganalisis gaya gerak 
listrik dan tegangan 
terminal dalam diskusi 
kelas 

 

 

• Menjelaskan 
pengertian hukum I 
kirchhoff dan hukum II 
kirchhoff 

• Menjelaskan langkah-
langkah penyelesaian 
hukum II kirchhoff 
dalam soal 

• Menentukan kuat arus 
pada rangkaian 
majemuk dua loop 

 

• Menghitung arus, 
tegangan dan daya 
listrik 

• Membedakan  
pengertian gaya gerak 
listrik dan tegangan 
terminal 

• Mengidentifikasi 
peralatan – peralatan 
rumah tangga yang 
memanfaatkan listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah rumah tangga 
menggunakan pemanas 
listrik berukuran 240 W 
selama 3 jam per hari. 
Empat lampu masing – 
masing 25 W yang 
menyala 8 jam per hari, 
televisi 60 W menyala 10 
jam perhari, seterila 400 
W digunakan selama 5 
jam seminggu, dan alat – 
alat lain dengan 
konsumsi energi 25 kWh 
per hari.  

a. Hitung energi listrik 
yang digunakan oleh 
rumah tangga tersebut 
selama 1 bulan (30 
hari) 

b. Jika biaya rekening 
listrik Rp 360 per kWh, 
berapa besar tagihan 
listrik per bulan ? 

 Sumber : 

Buku fisika klas X 
SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaan
, internet. 
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PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber Belajar 

5.4 Mengidentifikas
i penerapan 
listrik AC dan 
DC dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Menggunakan 
alat ukur listrik 

• Arus searah 
dan arus 
bolak balik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ampereme
ter, 
voltmeter 
dan 
ohmmeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Menganalisis arus searah 
dan arus bolak balok 
dalam diskusi kelas 

• Membuat daftar 
penggunaan listrik 
searah dan bolak-balik 
serta sumbernya 
(batere, generator, 
dan lain-lain) dalam 
kehidupan sehari-hari 
di rumah masing-
masing (misalnya: 
lampu, TV,  telpon, 
dan lain-lain) secara 
individu 

 

• Praktik menggunakan 
alat ukur amperemeter, 
voltmeter,  dan  
multimeter secara 
berkelompok 

 

 

• Mendeskripsikan 
perbedaan arus searah 
dan arus bolak balik 

• Mengidentifikasi 
penerapan arus listrik 
searah dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Mengidentifikasi 
penerapan arus listrik 
bolak-balik dalam 
kehidupan sehari-hari 

• Menghitung hambatan, 
tegangan maksimum  
dan arus maksimum 

 

• Menggunakan 
voltmeter, 
amperemeter dan 
multimeter dalam 
rangkaian dalam 
rangkaian 

• Menggunakan 
amperemeter dalam 
rangkaian 

• Menggunakan 
multimeter dalam 
rangkaian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Unjuk 
Kerja 

 

 

 

Tes Tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 
Terstuktur 

 

 

 

Tes Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 7.2. Halaman 
142 

 

 

 

Sebuah galvanometer 
dengan hambatan RG = 50 
Ω mempunyai arus skala 
penuh 0,10 mA. 
Galvanometer ini hendak 
dibuat voltmeter yang 
memiliki skala penuh 
untuk tegangan listrik 
sebesar 600 mV. 
Berapakah besar resistor 
seri yang diperlukan ? 

2 jpl 
Sumber:  

Buku fisika klas X 
SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaan
, internet. 

 
www.tutorvista.c
om 

Voltmeter, 
amperemeter, 
multimeter, 
power suply, 
lampu 

 



 20

PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(jp) 

Sumber Belajar 

• Transforma-
tor 

 

 

• Mengamati dan 
menyebutkan bagian-
bagian transformator 
dalam diskusi kelas 

 

 

 

 

• Menjelaskan ciri-ciri 
transformator ideal 

• Menghitung arus, 
tegangan dan lilitan 
primer maupun 
sekunder pada 
transformator 

• Menghitung efisiensi 
transformator 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Rumah 

(Tugas 
Mandiri Tidak 
Terstruktur) 

Amati peralatan2 
disekitar anda yang 
berhubungan dgn 
pemanfaatan arus 
listrik! 

Tulis Artikel tentang 
penggunaan Listrik 
Dinamis dalam 
kehidupan sehari2! 

Manfaatkan Perpustakaan 
untuk melengkapi 
referensi anda! 

4 jpl Buku fisika klas X 
SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaan
, internet. 

 
www.tutorvista.c
om 

 
Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep dan prinsip gelombang elektromagnet 
 

PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(JP) 

SUMBER 
BELAJAR 

6.1  
Mendeskripsika
n spektrum 
gelombang 
elektromagneti
k 

 

• Membangki
t 
gelombang 
elektromag
netik 

• Spektrum 
gelombang 
elektromag
netik  

 

• Mendeskripsikan ciri 
dan karakteristik 
spektrum gelombang 
elektromagnetik 
melalui presentasi 
kelompok 

• Mencari dan 
menelusuri literatur 
tentang gelombang 
elektromagnetik 

• Menghitung cepat 
rambat gelombang 
elektromagnetik 

• Menyusun deret 
gelombang 
elektromagnetik 
berdasarkan 
frekuensi atau 
panjang gelombang 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Unjuk 
Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Uji Petik 
Kerja 
Produk 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 8.1. Halaman 
162 

2 jpl 

 

 

 

 

 

 

1 hari 

Sumber 

Buku fisika klas X 
SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

 
www.tutorvista.c
om 

 



 21

PENILAIAN 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Indikator 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

Contoh Instrumen 

Alokasi 
Waktu 
(JP) 

SUMBER 
BELAJAR 

6.2  Menjelaskan 
aplikasi 
gelombang 
elektromagneti
k pada 
kehidupan 
sehari-hari 

 

• Spektrum 
gelombang 
elektromag
netik  

 

• Mengumpulkan 
informasi pemanfaatan 
gelombang 
elektromagnetik dalam 
kehidupan sehari-hari 
dalam bidang 
komunikasi, kesehatan, 
industri dan lain-lain 

• Mendeskripsikan 
pemanfaatan 
gelombang 
elektromeagnetik 
dalam kehidupan 
melalui presentasi 
kelompok 

• Mengidentifikasi 
penggunaan 
gelombang 
elektromagnetik 
dalam komunikasi 

• Mengidentifikasi 
penggunaan 
gelombang 
elektromagnetik  

• Menjelaskan 
perbedaan 
penggunaan rentang 
frekuensi/panjang 
gelombang  pada 
komunikasi radio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buatlah Kliping tentang 
pemanfaatan GEM dalam 
kehidupan sehari2! 

3 ja
m 

 

 

 

 

 

 

 

1 mgg 

Sumber 

Buku fisika klas X 
SMA  
1. Marteen 

Kanginan 
(Erlangga) 

2. Bambang 
Ruwanto 
(Yudhistira) 

3. Perpustakaan
, internet. 

 
www.tutorvista.c
om 
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